
 דיפלומט בערך יש מעניין: פרט משים,
 צרפתים. מיליון כל מול אחד, בכיר ישראלי

 זוטרים, אחרים, ישראלים לעובדים פרט וזה
מאות. לכמה מגיע הכולל שמספרם
 היו חיים איזה לעצמכם תארו עכשיו

 אילו עושים, הישראלי משרד־החוץ אנשי
 עם ממש של דיפלומטים יחסים קיימים היו

 מבלים היו ישראלים אלף עוד וסין. הודו
 עוד באים היו ולעזרתם ובדלהי, בפקין
יותר. נמוכות בדרגות רבים, אלפים

תל־אביב בבלי, גדליה

ברדיו דו־פרצופיות
 של החדש ביטאונם הנעול, הגל אפילו

חופש הגבלת את המוקיע קול־ישראל, עובדי

 כל את לומר חופשי אינו בישראל, השידור
 הזה (העולם הרדיו לאנשי שמציק מה
 במאמרים, רק לא התבטאו הם לכן ו).518
בציורים. גם אלא

בגליל גטוש ערכי בפר הריסת

נוף מחיקת

 הרדיו עובד של הרישום את מצרף אני
 הקיים, המישטר כחסיד הידוע לונדון, ירון

 הרדיו. אנשי של העדין מצבם את המבטא
 דו־ ליצור דלונדון, אליבא דומים, הם

 כלפי המכודן זה שלו, אחד צד אשר פרצופי,
 מפני פיו, את לסתום נאלץ המיקרופון,

 צמרת כלפי המכודן זה שלו, השני שהצד
 טלפוניות הוראות לקבל נאלץ המדינה,

אותו. המגבילות
 להתבטא נאלץ כבר בלונדון איש אם

 באנשי לקנא מה אין אז כזו, חריפה בצורה
הרדיו.

ירושלים .,9 ש.

ציור. ראה — לונדון של הדו־פרצוף

עברי ו/או יהודי
 לפי חדשה, תעודת־זהות קיבלתי עתה
 בבקשה, לכן. קודם מה זמן שהגשתי בקשה
ב ואילו ״עברי״, כתבתי הלאום, בסעיף

״יהודי״. כתוב סעיף, באותו תעודה,
 בידיהם יהודי נעשיתי כי לציין, מיותר

 שפירא, חיים משה שר־הפנים, פקידי של
לרצוני. בניגוד

 להחזיר שלא החלטתי היסוסים לאחר
סיבות: מכמה וזאת התעודה, את
 את לתקן אוכל שלא יודע אני )1(

 מוכר בלתי ״עברי״ שהמושג מפני המעוות,
 הממשלתית, הפקידות אצל לא לפחות עדיין,

 כשהייתי שנקבעה עובדה יהודי, והיותי
בינתיים. לשינוי ניתנת אינה שבוע, בן רק
 הבחירה זכות את להפסיד רציתי לא )2(

לכנסת. שלי
 כדי מספיקה אינה התעודה החזרת )3(

 הקובע התושבים, מירשם חוק את לשנות
 דתם, לפי כמוני אנשים של לאומיותם את

דתיים. שאינם הם מצהירים אם אפילו
 חוק הצעת בכנסת שתעלו רצוי לדעתי,

 שאני למרות התושבים, מירשם חוק לתיקון
 הצעות להעלאת שלכם האפשרויות כי יודע

הוגבלו.
קרית־טבעון סבוראי, יאיר

הכפרים הריסת על לכתבתכם ההוכחה
 בתמונה ניתנת >1516 הזה (העולם הערביים

 בעת הארץ בצפון שצולמה המצורפת,
כפר. של מחיקה פעולת
המפות של החדשה בסידרה אגב:

רבים, נטושים כפרים נמחקו 1:100,000
לשינוי דואגים עתה נהרסו. בטרם עוד
למפות. בהתאם הנוף, פני

קיבוץ חבר ג., א.
 — נטוש ערבי בכפר מבנים הורס בולדוזר

תמונה. ראה

למאבק לעורר
 הגבלות הצבאי המושל הטיל כחודש לפני
 רייאן, מוחמד הערבי הסטודנט על תנועה
בירושלים. העברית באוניברסיטה הלומד
 והאזרח האדם זכויות את נוגד זה צעד

 סותר והוא הדימוקראטיה, עקרונות ואת
 על המישטר ראשי של הצהרותיהם את

ב הערביים האזרחים נהנים ממנו החופש
 ומצטמק, ההולך הצבאי המימשל ועל ישראל,
כביכול.

לכן, חייבת, רייאן, על שהוטלה ההגבלה

 המימשל נגד הלוחמים כל את שוב לעורר
ה לביטולו המאבק את לחדש כדי הצבאי,

 לערבים, אמיתי שווי־זכויות ולמען סופי,
בישראל. ליהודים, כמו

 הסטודנטים ועד בשם מאדי, מוחמר
ירושלים העברית, באוניברסיטה הערביים

צודקת לעולם טעות
רי הב האוניברסיטה  (מודעה ירושלים ת ע

).1517 הזה בהעולם

ירושלים פלמור, יורם

 בפיתוח מחקר לעבודת מתמטיקאי נדרש
ת ו ט בהארץ). (מודעה ש

שמואל גבעת רוטשילד, מ.

ו תל־אביב לאזור פיאט המרכזי המוסך
(מודעה באיטליה בקרוב יפתח — הסביבה
בהארץ).

ירושלים מנדל, רחל

 תינתן זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

 המקורית צורתו על שומר
 ונוח חדור ימים, לאורך

לקיפול. קל

אצל להשיג עיי מעוצג

 האופנה בתי
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